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യുക്തിവാദത്തിെന്റ ഗതി

േകരളത്തിെല യുക്തിവാദപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഇന്ന�
െത്ത നായകെനന്നു് നിസ്സേന്ദഹം പറയാവുന്ന
ശ്രീ.എം.സി. േജാസഫിെന്റ േലഖനങ്ങളുെട ഒരു
സമാഹാരമാണു് ‘പുേരാഗതി’. േലാകപുേരാഗതിയു�
െട അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണു് യുക്തിവാദം.
പുേരാഗതിയുെട ചരിത്രം അേന്വഷണത്തിെന്റ കഥ�
യാണു്. എന്തിേനയും േചാദ്യംെചയ്യുക, എേപ്പാഴും
അറിവിന്നുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക ഇതാണു് യഥാർ�
ത്ഥമായ മാനസികപുേരാഗതിയുെട അടിസ്ഥാനം.
എണ്ണമില്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെടയും ആചാ�
രങ്ങളുെടയും അടിമയായിരുന്നു മനുഷ്യവർഗ്ഗം. കു�
െറെയാെക്ക ഇന്നും അങ്ങിെനത്തെന്നയാണു്. ഈ
ശൃംഖലകെള െപാട്ടിക്കുന്നതിനു് ശ്രീ.എം.സി. േജാ�
സഫ് െചയ്തിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങെള േകരളീയർ ഒരു�
കാലത്തും മറക്കുകയില്ല. ഈ പുസ്തകത്തിൽതെന്ന,
േജ്യാതിഷം, ആത്മപീഡ, മതത്തിെന്റ മറവിൽ നട�
ക്കുന്ന പാതകങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന പല വിഷയങ്ങ�
െള സംബന്ധിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയ്ക്കല്ലാം
നിശ്ചിതമായ ഒരു പ്രേയാജനമുണ്ടു്. പേക്ഷ, ‘പു�
േരാഗതി’ എന്ന തലെക്കട്ടിനു് ഈ പുസ്തകത്തിനു്
അവകാശമുേണ്ടാ എന്നു് പരിേശാധിച്ചുേനാേക്കണ്ട�
താണു്.

അറിവു് ആരംഭിക്കുന്നതു് സംശയത്തിലാണു്. പേക്ഷ,
അവസാനിക്കുന്നതു് സംശയത്തിലല്ല. ശ്രീ.എം.സി.
േജാസഫ് സംശയത്തിലാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.
അേദ്ദഹം മതേത്തയും, ഇന്നെത്ത സന്മാർഗ്ഗ നീ�
തിേയയും മറ്റും േചാദ്യം െചയ്യുന്നു. യുക്തിപരമായ
ചിന്തെകാണ്ടു് പല അന്ധവിശ്വാസ ഭൂതങ്ങേളയും
അേദ്ദഹം ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ചിന്താമ�
ണ്ഡലം ശുദ്ധമാക്കി, ചവറും ചപ്പും എല്ലാം തൂത്തു�
തുടച്ചുകളുഞ്ഞു. പേക്ഷ, തൽസ്ഥാനത്തു് എെന്ത�
ങ്കിലും അേദ്ദഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം സംശ�
യത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. അത്രമാത്രം നല്ലതു്. പേക്ഷ,
അേദ്ദഹം യാെതാരു നിശ്ചയത്തിലും എത്തിേച്ചർ�
ന്നില്ല. ഏെതങ്കിലും ഒരു തത്ത്വസംഹിതയുെട അടി�
മത്വം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു്
ഒരു നിശ്ചിത ചിന്താസരണിയിെലത്തിേച്ചരാത്ത�
െതന്നേദ്ദഹം സമാധാനം നൽകിേയക്കും. കാരണ�
െമന്തുമായിെക്കാള്ളെട്ട ‘പുേരാഗതി’യുെട ഉള്ളട�
ക്കം വന്ധ്യമാണു്. അക്കാരണത്താൽതെന്ന അതു്
പുേരാഗമനസ്വഭാവെത്ത െവടിയുകയും െചയ്യുന്നു.
ആശയവാരത്തിെന്റ കാലേത്താടു് തട്ടിച്ചു േനാക്കു�
േമ്പാൾ യുക്തിവാദം പുേരാഗമനമാണു്. പേക്ഷ,
ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ െവറും യുക്തിവാദം ഗതിരഹിത�
മാണു്, നിർജ്ജീവമാണു്. അേപ്പാൾ ശാസ്ത്രവും യു�
ക്തിവാദവും തമ്മിൽ എന്താണു് വ്യത്യാസം എന്ന�
േല്ല? അതിെന്റ കഥ തത്ത്വചിന്തയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രാ�
യങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നതിെന്റ കഥയാണു്.

മനുഷ്യൻ തെന്റ ചുറ്റും കാണുന്നതിെനെയല്ലാം േനാ�
ക്കിക്കണ്ടു. ഇവെയല്ലാം എന്താെണന്നു് അത്ഭുത�
െപ്പട്ടു. കാഴ്ചയുെട ആദ്യനിമിഷങ്ങളിൽ സഹജമായ
തിമിരബാധ ആദിമമനുഷ്യെനയും ബാധിച്ചിരിക്ക�
ണം. അവൻ ഇടിെവട്ടുന്നതു കണ്ടു, െചടികൾ വളരു�
ന്നതുകണ്ടു, പശുവിനു കിടാവുണ്ടാകുന്നതും, ഇെത�
ല്ലാം അവെന അമ്പരപ്പിച്ചു. ശാന്തതേയാടുകൂടി
േനാക്കിയിരുന്ന ഇവയുെട സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കു�
വാൻ ക്ഷമയില്ലാെത േപായവർ ഇവയുെടെയല്ലാം
അസ്തിത്വെത്തത്തെന്ന നിേഷധിച്ചു. ഇല്ലാത്തതി�
െനപ്പറ്റി അറിയുകസാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു്,
അടുത്തപടിയായി അറിവുതെന്ന അസാദ്ധ്യെമ�
ന്നും അവർ തീരുമാനിച്ചു; എെന്തങ്കിലും ഉണ്ടു് എന്ന
അഭിപ്രായം ഒരു വ്യാേമാഹമാെണന്നായി അവരു�
െട വാദം. പേക്ഷ, ഇവിെട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടു് േനരിട്ടു.
അഭിപ്രായമായാലും, വ്യാേമാഹമായാലും, അതു്
തെന്നെയങ്കിലും ഉെണ്ടന്നു് സമ്മതിക്കണമേല്ലാ.
അതുെകാണ്ടു്, ചിന്തയുണ്ടു്, മനസ്സുണ്ടു് എന്ന അനു�
മാനത്തിലാണവർ എത്തിേച്ചർന്നതു്. ഇങ്ങിെനയാ�
ണു് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾെകാണ്ടു് അറിയാൻ കഴിയു�
ന്ന വസ്തുക്കളുെട അസ്തിത്വെത്ത നിേഷധിക്കുകയും,
മനസ്സു്, ആത്മാവു് മുതലായവ ഉെണ്ടന്ന വിശ്വസിക്കു�
കയും െചയ്യുക എന്ന വിേരാധാഭാസത്തിൽ ചില
ചിന്തകന്മാർ എത്തിേച്ചർന്നതു്. ഇവരാണു് ആശയ�
വാദികൾ അഥവാ മായാവാദക്കാർ. ഇടിെവേട്ടറ്റു്
ആളിക്കത്തുന്ന കരിമ്പന അവർക്കു് മായയാണു്.
പേക്ഷ, ആ ഇടിയുെട പുറകിലുള്ള ഇന്ദ്രനും, കരിമ്പ�
നയുെട മുകളിൽ വസിക്കുന്ന യക്ഷിയും, അവളുെട
ജാരനായ ഗന്ധർവ്വനും എല്ലാം യഥാർത്ഥങ്ങളാ�
ണു്. ഇങ്ങെനയാണു് ൈദവങ്ങളും അന്ധവിശ്വാ�
സങ്ങളും മതങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതു്.
കാണുന്നതു് വിശ്വസിച്ചുകൂടാെയന്നും കാണാത്ത�
തുമാത്രേമ വിശ്വസിക്കാവൂ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന
ഒരു തലതിരിഞ്ഞ നിലയിെലത്തിയ മനുഷ്യെന
പിെന്ന എന്തും െചയ്യിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണു്. പൗ�
രാണികകാലം മുതൽ മന്ത്രവാദിയും, േജാതിഷിയും,
പുേരാഹിതനും ഇതുെകാണ്ടു് മുതെലടുത്തുെകാണ്ടി�
രിക്കയാണു്.

ഇതിൽനിന്നു് മനുഷ്യെര രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗം
മാത്രേമയുള്ളു. അതു് ഭൗതികേലാകത്തിെന്റ അസ്തി�
ത്വം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണു്. ഇതിനു്
ഒന്നാമതായി അറിവു് സാദ്ധ്യമാെണന്നു് സ്ഥാപിക്ക�
ണം. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങെള സശ്ര�
ദ്ധം േനാക്കിയിരുന്നു പഠിക്കുവാൻ ക്ഷമയില്ലാെത
േപായവനാണു് ആശയവാദി. ഭൗതികവാദി ക്ഷമ�
േയാെട രൂപങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നതുവെര
കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇടിയുെട പിറകിൽ വിദ്യുച്ഛക്തി�
യുെണ്ടന്നു് നിരീക്ഷണംെകാണ്ടു് എടുക്കുകയും, പരീ�
ക്ഷണംെകാണ്ടു് െതളിയിക്കുകയും െചയ്യുന്നവനാ�
ണു് ഭൗതികവാദി. അവൻ അറിവു് സാദ്ധ്യമാെണ�
ന്നു് പ്രാേയാഗികമായി െതളിയിക്കുന്നു. രണ്ടാമതാ�
യി സ്ഥാപിേക്കണ്ടതു് എെന്തങ്കിലുെമാരു കാര്യം
െതളിയിേക്കണ്ട മാർഗ്ഗമാണു്. ഈ മാർഗ്ഗമാണു് യു�
ക്തിവാദം. യുക്തിക്കനുസരണമായി േതാന്നുന്നതു്
അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തതിെന തള്ളുന്നു.
ഈ രണ്ടുകാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണു്. െഹറാ�
ക്ലിറ്റസ് തുടങ്ങിയുള്ള ഭൗതികവാദികളും, അരിേസ്റ്റാ�
ട്ടിൽ, േവാൾട്ടയർ തുടങ്ങിയ താർക്കികന്മാരും സാ�
ധിച്ചതു്. മതത്തിെന്റയും മാമൂലിെന്റയും ചവറ്റുെകാട്ട�
കെള ശുചിയാക്കാൻ ഇതുപകരിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തി�
യാണു് ശ്രീ. രാമവർമ്മത്തമ്പാനും, ശ്രീ. അയ്യപ്പനും,
ശ്രീ.എം.സി. േജാസഫും േകരളത്തിൽ െചയ്തതു്.
അതുെകാണ്ടുതെന്ന േകരളീയരുെട ചിന്താഗതിക്കു്
യുക്തിയുക്തവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരടിസ്ഥാനമിട്ട�
തും അവരാെണന്നു് പറയാം.

എന്നാൽ, അടിസ്ഥാനം മന്ദിരമല്ല; യുക്തിവാദം ഫി�
േലാസഫിയുമല്ല. േലാകം യഥാർത്ഥമാെണന്നു് പറ�
ഞ്ഞതുെകാണ്ടു മാത്രമായില്ല. േലാകത്തിെല നാനാ�
പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങളുെട സ്വഭാവംകൂടി മനസ്സിലാേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്. സാധാരണ ഭൗതികവാദി പ്രപഞ്ചെത്ത
പദാർത്ഥങ്ങളുെട ഒരു കൂമ്പാരമായി കണക്കാക്കു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടു് അവൻ സംതൃപ്തനുമാകുന്നു. മു�
െമ്പാരു ഘട്ടത്തിൽ ആശയവാദമുേപക്ഷിച്ചുേപാ�
യതുേപാെല ‘കിട്ടിേപ്പായി’ എന്ന ഭാവേത്താെട
ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുെറ അേന്വഷകന്മാർ പിരിഞ്ഞു�
േപാകും. ആശയവാദിയുെട അഭിപ്രായങ്ങെള തച്ചു�
ടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചാരിതാർത്ഥനായി.
‘ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല’ എന്ന വാദത്തിനു്
അവൻ െകാടുക്കുന്ന മറുപടി, എല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴി�
ഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും. ഇവർ േലാകെത്ത കണക്കാ�
ക്കുന്നതു് ഒരു യന്ത്രമായിട്ടാണു്. യന്ത്രത്തിനു് ചല�
നമുെണ്ടങ്കിലും മാറ്റമില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ഇവർ
യാന്ത്രികവാദികൾ എന്നറിയെപ്പടുന്നു. നിശ്ചിത�
മായ ഒരു ഫിേലാസഫിയിൽ എത്താത്ത യുക്തി�
വാദം ഇവിെടയാണു് എത്തിേച്ചരുന്നതു്. ഉദാഹര�
ണത്തിനു് വിധിെയപ്പറ്റി ശ്രീ.എം.സി. േജാസഫി�
െന്റ അഭിപ്രായം േനാക്കുക. മനുഷ്യെന്റ ശക്തിക്കു
കീഴടങ്ങാത്തതും, ഇന്നു് അറിവിൽെപടാത്തതുമായ
പ്രകൃതിനിയമങ്ങെള ഇെല്ലന്നു പറയുന്നതു് ആശയ�
വാദത്തിെന്റ മെറ്റാരു പകർപ്പാണു്. വിധിെയ നയി�
ക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല, കർമ്മവും ഇല്ല. പേക്ഷ,
വിധിെയന്നു് ഇന്നെത്ത രീതിയിൽ ഗണിക്കുന്നതു്
യാദൃച്ഛികസംഭവങ്ങെളയാണു്. ഇതിെനപ്പറ്റി യാ�
ദൃച്ഛികത (chance) എെന്നാരു പ്രതിപാദ്യവിഷയം�
തെന്ന തത്ത്വചിന്തയിലുണ്ടു്. അതിനും നിയമങ്ങളു�
ണ്ടായിരുേന്നക്കാം. പേക്ഷ, അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
കുന്ന വ്യക്തിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ആ സംഭ�
വം വിധിമാത്രമാണു്. ഇങ്ങിെന ആേപക്ഷികമായ
അർത്ഥത്തിൽ വിധിയുെണ്ടന്നു് പറയുന്നതു് െതറ്റു�
മല്ല. സ്വന്തം ശക്തിക്കതീതമായ എേന്താ ഒന്നു്
എന്നുമാത്രേമ അതിനർത്ഥമുള്ളു. ഇനി ഈ യാ�
ദൃച്ഛികസംഭവങ്ങെളെയല്ലാം ബന്ധിച്ചു നിറുത്തുന്ന
ഒരു നിയമമുെണ്ടന്നുവന്നാൽ, ആ നിയമം പ്രേയാ�
ഗിച്ചു് പ്രവചനം സാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിയു�
ന്നതാണേല്ലാ. അങ്ങിെനെയങ്കിൽ േജ്യാതിഷെത്ത
അടച്ചു് നിേഷധിക്കുന്നതും ശരിയാേണാ? യുക്തി�
വാദം ഇങ്ങിെനയുള്ള പരസ്പരൈവരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ
െചന്നു് ചാടുന്നതിനു് കാരണമുണ്ടു്. സാധാരണ യു�
ക്തിവാദത്തിനു്, അഥവാ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദ�
ത്തിനു് പ്രപഞ്ചത്തിെല പ്രത്യക്ഷരൂപങ്ങെളെയ�
ല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണമില്ല.
ഒരു വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലുെമത്തിേച്ചരാെത മനു�
ഷ്യൻ സംതൃപ്തനാവുകയില്ല. പ്രകൃതിവാസ്തങ്ങെള
േവെറെയടുത്തു് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ആപല്ക്കരമാണു്.
ഏെതങ്കിലും ഒരു േപ്രതബാധയുെട രഹസ്യം ഒരു
യുക്തവാദിക്കു് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ
അയാൾ ക്രേമണ ആത്മീയത്വത്തിേലക്കു് േപാെയ�
െയന്നുവരാം.ചുരുക്കത്തിൽ, എല്ലാ, അറിയാെമന്നും
ഒന്നും അറിഞ്ഞുകുടാ എന്നുമുള്ള വാദഗതികൾ ഒരു
ചിന്താഗതിയുെട രണ്ടു രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണു്. ഇതി�
െനല്ലാം കാരണം പുേരാഗമനപരമായ ഒരു ഫി�
േലാസഫിയിൽ ചിന്ത എത്തിേച്ചർന്നിട്ടില്ല എന്ന�
താണു്.

ആദ്യെത്ത ഉപമതെന്ന നമുക്കു തുടരാം. നിരീക്ഷ�
കൻ പ്രപഞ്ചരൂപങ്ങെള കാണുന്നു. അവയുെട
അസ്തിത്വെത്ത സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പിെന്ന�
യും ക്ഷമേയാടുകുടി േനാക്കിയിരുന്നാൽ മൂന്നു് സ്വഭാ�
വവിേശഷങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണു്. ഒന്നു്,
പ്രകൃതിയുെട ഓേരാ ഭാഗവും നിരന്തരം ചലിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുകയാണു്. രണ്ടു്, ഈ ചലനത്തിൽക്കുടി,
അവ തമ്മിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു പരസ്പരബന്ധം
പരിപാലിച്ചുേപാരുന്നുണ്ടു്. മൂന്നു്, ഈ ചലനം െവ�
റും യാന്ത്രികചലനമല്ല, വിപ്ലവപരമായ മാറ്റമാണു്.
ഈ മാറ്റത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം വിരുദ്ധശക്തികളു�
െട സംഘട്ടനമാണു്. ഇതു് നിശ്ചിതമായ ഒരു ഫി�
േലാസഫിയാണു്. ഇങ്ങിെനെയാരു നിലപാടിൽ
എത്തുന്നതുവെര സത്യാേന്വഷണം അവസാനിക്കു�
ന്നില്ല; അവസാനിക്കാൻ പാടുമില്ല. അതു് ചിന്തയു�
െട അടിമത്വമാെണന്നു് ഗണിക്കുന്നതു് ഒരു െവറും
അരാജകമനഃസ്ഥിതിയാണു്. െവറും യുക്തിവാദം
മനുഷ്യെന്റ ചങ്ങലകെള െപാട്ടിക്കാൻ ഉപകരിക്കു�
ന്നു. പേക്ഷ, അവനു് മുേന്നാട്ടു് ഓടണെമങ്കിൽ ൈവ�
രുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ ഭൗതികസിദ്ധാന്തം കൂടിേയ
കഴിയു.

ഈ കുറവു് ശ്രീ.എം.സി. േജാസഫിെന്റ പ്രതിപാദ�
നരീതിയിലും, ചില അഭിപ്രായങ്ങളിലും പ്രതിഫലി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. കുെറ ഉപമകൾ പറഞ്ഞു് അവയിൽനി�
ന്നു് ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെട വിഡ്ഢിത്തം വ്യക്ത�
മാക്കുക എന്നതാണു് ശ്രീ. േജാസഫ് സ്വീകരിച്ചി�
ട്ടുള്ള രീതി. പലേപ്പാഴും ഈ കഥകൾ ബാലിശമാ�
യിത്തീരുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു് േപാകെട്ട. കഥകൾക്കു്
സമയം മുഴുവനും െചലവാക്കി. തത്ത്വെത്തപ്പറ്റി കാ�
ര്യമായിെട്ടാന്നും പറയാെത വിട്ടുകളയുന്നു എന്നാ�
െണെന്റ പരാതി. എെന്തങ്കിലും ഒരു ചിന്താഗതി�
െയ ഉദാഹരിക്കുവാൻ കഥകൾ ഉപേയാഗിക്കുകയ�
ല്ലാെത, കഥകൾ േകാർത്തിടുവാൻ ഒരു ആശയം
ഉപേയാഗിക്കുന്ന രീതി അത്ര ഉൽകൃഷ്ടമല്ല. ‘ഓങ്കാ�
രം’, ‘കാലികൾ കേത്താലിക്കരാേണാ’, ‘േഗാരക്ഷ’
മുതലായ പലതും വളെര ശക്തിേയറിയ േലഖന�
ങ്ങളാണു്. അവെയല്ലാംതെന്ന ആദ്യം പ്രസിദ്ധീ�
കരിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാമൂലിെന്റ സംരക്ഷകന്മാെര
വളെര െവകിളിപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രീ.
േജാസഫ് അന്ധവിശ്വാസെത്തയും സംഘടിതമ�
തേത്തയും പറ്റി പറയുന്നെതല്ലാംതെന്ന വാസ്തവ�
ങ്ങളാണു്. സംഘടിതമതത്തിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻസ്വ�
ഭാവം രാഷ്ട്രീയരംഗത്താണു് െതളിഞ്ഞുകാണുന്നതു്.
സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർക്കു് സ്വർണ്ണത്തകിടിൽ
മംഗളപത്രം െകാടുത്ത പുേരാഹിതവർഗ്ഗം ഇന്നു്
തിരുവിതാംകൂറിൽ േസ്റ്ററ്റ് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ രക്ഷാ�
ധികാരികളായി െഞളിയുകയാണു്. അവർ േകാൺ�
ഗ്രസ്സിെന കമ്മ്യൂണിസത്തിൽനിന്നു് രക്ഷിക്കാനാണ�
േത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതു്. അെത, ഏെതങ്കിലും ഒരു
കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നതിൽ ഏറ്റവും പിന്തിരി�
പ്പൻ ശക്തികെള താേലാലിച്ചു് അതിെന്റ തണലിൽ
കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണു് സംഘടിതമതങ്ങൾ ഇന്നുവ�
െര െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഇതു െകാണ്ടുതെന്നയാണു് ഇന്നു്
തിരുവിതാംകൂറിൽ കള്ളും െതറിയും െകാണ്ടു് െപാ�
തുേയാഗങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടുന്ന രീതി ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കു�
ന്നതും. ഇത്തരെമാരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ ശ്രീ. േജാ�
സഫിെന്റ േസവനം വിലേയറിയതാണു്. മാമൂലിെന്റ
അടിമത്വത്തിൽ കിടന്നു് സാന്മാർഗ്ഗിക േബാധവും
നീതിനിഷ്ഠയും നശിച്ചു് ഒരു ജനത മൃഗപ്രായമായി
തീരാതിരിക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണു് സ്വ�
തന്ത്രചിന്ത. ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴയുെട ‘വിചാരവിപ്ലവം’,
യശഃശരീരനായ െക.എസ് . മണിയുെട ‘സ്വതന്ത്ര�
ചിന്ത’ എന്നിങ്ങെന ചുരുക്കം ചില ഗ്രന്ഥങ്ങേള മല�
യാളഭാഷയിൽ ഈ വിഷയെത്ത പുരസ്കരിെച്ചഴു�
തെപ്പട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുെകാണ്ടു് പുേരാഗതിെയയും ഭാ�
ഷയിേലക്കു് സ്വാഗതംെചയ്യുവാൻ സേന്താഷമുണ്ടു്.
ഒരു കുറവു് ഈ പുസ്തകത്തിനുള്ളതു് ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിശ്ചിതമായ ഒരു ഫിേലാസഫി ഗ്ര�
ന്ഥകാരനുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു കലാകാരനു േവണെമ�
ങ്കിൽ അങ്ങിെനെയാന്നില്ലാെത രണ്ടാംതരം കലാ�
സൃഷ്ടിെയങ്കിലും നടത്താം. പേക്ഷ, ഒരു ചിന്തകൻ
വ്യക്തമായ ഒരു പന്ഥാവില്ലാെത ചിന്തിക്കുക സാ�
ദ്ധ്യമല്ല.

‘പുേരാഗതി’യുെട അവതാരികയിൽ ശ്രീ.എ. ബാ�
ലകൃഷണപിള്ള ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു് അഭിപ്രായ�
ങ്ങളും വിമർശനം അർഹിക്കുന്നവയാണു്. ഒന്നാമ�
തായി ൈലംഗികവിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹം പു�
റെപ്പടുവിക്കുന്ന അഭിപ്രായമാണു്. ൈലംഗികമായ
അരാജകത്വം യുക്തിയുക്തമാെണന്നു് േതാന്നുന്നി�
ല്ല. വർഗ്ഗത്തിെന്റ ആേരാഗ്യത്തിനും, സാമുദായിക
സൗഹാർദ്ദത്തിനും ആവശ്യമായ ഒരു സന്മാർഗ്ഗ�
നിയമാവലി കൂടിേയതീരൂ എന്നു േതാന്നുന്നു. പ്ര�
േത്യകിച്ചും സ്ത്രീ-പുരുഷസംേയാഗത്തിൽ (അഥവാ
വിവാഹത്തിൽ) െവറും ശാരീരികാനുഭൂതി മാത്രേമ
ഉള്ളൂെവന്നു് വാദിക്കുന്ന രീതി യുക്തിവാദത്തിേന്റ�
തല്ല മതത്തിേന്റതാണു് അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു്
ജനനനിയന്ത്രണെത്ത എതിർക്കുന്ന മതം തെന്ന
ബ്രഹ്മാചാരിത്വെത്ത പൂജിക്കുന്നതും. ഇന്നെത്ത സാ�
ന്മാർഗ്ഗികനീതിയിൽ അധികപങ്കും േഭാഷ്ക്കാെണ�
ന്നതുെകാണ്ടു് ഏകഭാര്യാവ്രതം നിഷിദ്ധമാെണന്നു്
െതളിയുന്നില്ല. രണ്ടാമതു്, റഷ്യ േടാട്ടലിേറ്ററിയൻ
േസ്റ്ററ്റാെണന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. തത്ത്വമനുസ�
രിച്ചാെണങ്കിൽ റഷ്യെയപറ്റി അങ്ങിെന പറയുന്ന�
തു് െതറ്റാണു്. എല്ലാം രാഷ്ട്രത്തിനുേവണ്ടി എന്നും,
എല്ലാം സമുദായത്തിനുേവണ്ടി എന്നും ഉള്ള മുദ്രാ�
വാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് വലിയ ൈവ�
രുദ്ധ്യമുണ്ടു്.

വിലയിരുത്തൽ 1951.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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